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Annex núm. 1:  Codis del Sistema de Categories (SC) 

 
Categories simbòliques (S) 
 

S00 Objecte ocult. 

Joc conscient de tapar / destapar sabent què hi ha sota; amagar coses. 

   

S01 Joc funcional. 

Joc funcional entès com la imitació de l'ús canònic dels objectes amb model absent. 

Dit d'altra forma són imitacions en diferit. És l'aplicació funcional adequada a un 

objecte/subjecte. 

S01a = Aplicació correcta d’un esquema d’acció sobre l’objecte. 

S01b = Joc funcional amb model absent; aplicació d’un esquema d’acció 

sobre un mateix. 
S01(1x2) = Joc funcional amb model absent; aplicació d’un esquema d’acció a 

un objecte/subjecte i sobre un mateix. 

S01(1x3) = Joc funcional amb model absent; aplicació d’un esquema d’acció a 

un objecte/subjecte, sobre un mateix i sobre un altre. 

 

S02 Joc simbòlic I. 
Aplicació d’una acció funcional sobre més d’un objecte/subjecte.  

 

S03 Identitat qualitativa. 

Anàlisi, observació atenta de les diferents parts d’un objecte.  

 

S04 Joc simbòlic II. 

Joc simbòlic on s’aplica de forma organitzada una acció sobre una joguina. 

 

S05 Joc simbòlic III. 
Joc simbòlica on s’apliquen més d’una acció a  un subjecte. 

S05 (2x1)  = Joc simbòlic on s’apliquen de forma organitzada dues accions 

sobre una joguina.  

S05 (3x1) = Joc simbòlic on s’apliquen de forma organitzada tres accions sobre 

una joguina. 
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S05 (4x1) = Joc simbòlic on s’apliquen de forma organitzada quatre accions 

sobre una joguina. 

 
S06 Capacitat d'anticipació. 
Manifestació verbal anticipatòria de l’acció que es vol desenvolupar. 

 
S07 Finalització. 

Manifestació que es dóna per acabada una activitat, a través de l’acció o de les 

verbalitzacions realitzades. Per exemple, ja prou, ja està,… 

 

S08 Joc simbòlic IV. 
Joc simbòlic en què s’usa un objecte  substitut. 

 
S09 Joc simbòlic V. 

Joc simbòlic en què espontàniament el gest substitueix l’objecte.  
 
S10 Situació a l'espai.  

Introducció al coneixement dels termes espacials, aquí / allà. 

 
S11 Joc simbòlic VI. 

Joc simbòlic on s’aplica de forma organitzada més d’una acció sobre més d’un objecte; 

joc simbòlic narrat. L'infant representa episodis lligats a les seves experiències 

quotidianes.  

S11 (2x2)  

L’aplicació de dues accions sobre dues joguines. 

S11 (3x2) 

L’aplicació de tres accions sobre dues joguines. 

S11 (3x3) 

L’aplicació de tres accions sobre tres joguines. 

 
S12 Situació a l'espai.  
Introducció al coneixement de les relacions espacials en les posicions. 

Es valora la comprensió dels termes, i /o la seva verbalització espontània. 

S12a = dintre / fora 

S12b = sobre / sota  

S12c = dalt / baix 

S12d = davant / darrere 
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S13 Joc simbòlic VII.  
La joguina esdevé activa i és protagonista de l’activitat. L’infant li pot manar, fer 

preguntes,... 

 

S14 Joc simbòlic VIII. 

S’introdueixen en el joc simbòlic personatges coneguts. 

 
S15 Joc simbòlic IX. 
S’assumeixen rols de forma explícita i manifesta. 

 
S16 Interpretació de gràfics. 

Reproducció imitativa d’accions representades sobre gràfic 

S16a = Verbalitza els subjectes, les accions i els objectes que identifica en el 

gravat i dóna resposta a les preguntes de l’investigador. 

 
S17 Coneixement del propi cos. 

Anomena parts del cos de forma correcta i amb naturalitat. 

 

S18 Identitat qualitativa. 

 Reconeix explícitament una part d’un objecte. 

 

S19 Coneixement de les dimensions. 
Diferencia i anomena correctament els termes gran i petit. 
 
S20 Coneixement dels colors. 

Es valora segons el coneixement i aplicació correcta del nom del color. 

 

S21 Ús dels pronoms. 
Inici a la producció de pronoms personals i/o possessius d’acord amb els esquemes 

d’acció que es manifesten en el joc. No es valora quant a la correcció lingüística, sinó 

més aviat com a manifestació ordenada d’una relació entre subjecte/acció i terme 

lingüístic, aplicant l’ús d’un codi semàntic substitutori.  

S21a - pronoms, jo - tu  

S21b - pronoms, jo- tu- ell  

S21c - pronoms, meu - teu 
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S21d - pronoms, meu - teu- seu 

 

S22 Joc simbòlic X. 

Joc simbòlic narrat, on es representen episodis lligats a la seva vida quotidiana, amb 

atribució explícita de rols. 

 

S23 Joc simbòlic XI. 

Joc simbòlic narrat, on s’apliquen diferents esquemes encadenats amb una 

temporalitat coherent, reflex de la seva vida quotidiana.    
 
S24 Manifestació de fets passats. 

Produeix  frases referides a un passat recent. 

 
 

 

Categories lògiques (L) 
 
L00 Medi. 

Produeix efectes simples realitzant una acció. 

 

L01 Coneixement de l'espai.  

L01a = Composicions espacials de relació vertical (torres), 3/4/5… objectes 

iguals o no. 

L01b = Composicions espacials de relació horitzontal (alineacions) 3/4/5... 

objectes iguals o no. 

 

L02 Medi. 

Explora la relació de causalitat, descobreix i recrea l’efecte i el verifica. 

 

L03 Identitat quantitativa. 

Col·lecciona objectes iguals sense necessitat de contingent. 

 

L04 Coneixement de l'espai. 

Coneixement de la funció espacial; negació i afirmació de continents i contingents. 
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L05  Medi.    
Agrupa objectes amb una finalitat. Té en compte el nombre d’objectes i les variables 

que es consideren per combinar-los.  

 
 
L06 Identitat quantitativa. 

Ús correcte i espontani del terme més. 

 
L07 Medi. 

Experimentació de la funció causal, més d’una acció organitzada vers un fi, adequant 

l’ús d’instruments…  

 
L08 Lògica. 

Coneixement de l’afirmació i/o la negació, manifestació gestual i/o verbal. 
 
L09 Identitat quantitativa. 

Inici al coneixement de termes lingüístics com: cap, no n’hi ha, tot. 

 

L10 Medi. 

Supera els obstacles físics amb què es troba aplicant una estratègia manipulativa. 

 
L11 Identitat quantitativa / qualitativa. 

Descomposició i composició d’un tot quantitatiu i/o qualitatiu (objecte figuratiu).. 

 
L12 Operacions lògiques. 

Inici a les correspondències una a una entre dues sèries de dos, objectes i parts del 

cos. 

 

L13 Identitat quantitativa. 

Coneixement dels termes: res, no n’hi ha, cap, molts, tots, … i un. 

 

L14 Operacions lògiques. 

Correspondències unívoques. Per tant són relacions un a un entre elements de dues 

sèries. Cal indicar, doncs, en numeració cursiva, el nombre d’objectes i les variables 

que s’han considerat a l’hora de fer les correspondències. Per exemple: 

L14 6:2 Hi ha sis elements, tres per a cada sèrie i dues variables, forma i color.  
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L15 Operacions lògiques. 

Classificació d’elements en grups, tenint en compte un o més criteris. Cal indicar el 

nombre total d’objectes, els criteris i les variacions de cada criteri. 

Per exemple: 12 (1x3)  = 12 objectes agrupats tenint en compte un criteri, el color, tres 

variacions, groc, verd i blau.  O, per exemple: 9 (2x3) = 9 objectes classificats tenint en 

compte dos criteris, color i forma amb tres variacions, groc, verd i blau, i rodona, 

quadrat i triangle.    
L15a = Classificació d’objectes en grups qualitatius de formes.  

L15b = Classificació d’objectes en grups qualitatius de color.  
L15c = Classificació d’objectes en grups qualitatius segons el color i la forma, 

iniciada, però sense finalitzar-la totalment. 

L15d = Igual a l'anterior, però la classificació s’inicia i es finalitza totalment. 

S’inclou la possibilitat que l’infant faci addicions i sostraccions per a poder 

realitzar la classificació.  

 

L16 Operacions lògiques. 

Realització de permutacions per a corregir una classificació, això és realitzar una 

sostracció i una addició de forma coordinada i quasi simultània. 
 
L17 Identitat quantitativa. 

Discriminació de quantitats contínues, molts i pocs. 

 

L18 Medi. 
Supera els obstacles físics amb estratègies més elaborades (encadenant diferents 

accions amb una lògica), no sols manipulatives. 

  

L19 Identitat quantitativa. 
Inici a comptar objectes mecànicament, acompanyant amb el gest. 

 
L20 Identitat quantitativa. 
Ús correcte i espontani del terme quantitatiu dos. 

 

L21 Medi. 
Solució d’un problema per combinació mental i descentració. Com per ex.: treure una 

anella de la pota d'una cadira, (2 anys 9 mesos). 
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L22 Medi. 

Fabricació espontània d’objectes, amb un material no figuratiu i sense tenir un model 

present. 

 

L23 Identitat quantitativa. 
Ús correcte i espontani del terme quantitatiu tres. 



 332



 333

 
Annex núm. 2:   Codis dels Formats de Camp (FC) 

 
Instrument de codificació: Formats de Camp 

Criteris:  

1. Coneixement  físic del medi. 
2. Operacions lògiques. 
3. Identitat quantitativa. 
4. Coneixement espai-temps. 
5. Identitat qualitativa. 
6. Joc simbòlic. 

 

 

 
Codis del criteri núm. 1 L’exploració del medi i l’experimentació 

 

1.0 Exploració del medi. 

Funcionalitat dels objectes, trets diferencials, grau de resistència dels materials, 

equilibri entre ells,... 

 

1.1 Producció d’efectes simples realitzant una acció. 

 

1.2 Domini de l’aplicació funcional dels objectes, dels seus atributs, adequant el seu 

ús, autocorregint l’acció de forma no atzarosa.  

  

1.3 Explora la relació de causalitat, descobreix i recrea l’efecte, el verifica realitzant 

l'activitat altres vegades. 

 

1.4 Agrupa / agafa objectes amb una finalitat.  

Organitza la seva acció, amb un objectiu, una finalitat que es posa de manifest per la 

seqüència de l’acció o explícitament amb un 4.7 (codi del criteri núm. 4). 

 
1.5 Experimentació de la funció causal.  

Manifesta més d’una acció, organitzada vers un fi adequant l’ús d’instruments… per 

exemple, posa X a Y per abocar a… No té per què superar el problema, ho prova…   

Pot correspondre a la suma d’ 1.2 + 1.3. 
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1.6 Supera els obstacles físics amb  què es troba aplicant una estratègia física i/o 

manipulativa. Per exemple, posa una pedra amb els dits sobre  la cullera … 

 

1.7 Organitza la seva acció de forma completa. Per exemple, obre, buida i tanca. Per 

exemple, passa pedres amb la cullera d’un contingent a un altre, sense ajuda.  

 
1.8 Supera els problemes amb què es troba aplicant una acció estratègica que no sols 

és manipulativa. Per exemple, utilitza un objecte com a instrument per … a més a més 

d’altres accions més simples.   

Pot correspondre a 1.5 + 1.2 // 1.5 + 1.4 // 1.6 + 1.4. 

 

1.9 Supera els obstacles físics amb estratègies més elaborades, això és encadena 

diferents accions, dues o més, amb una lògica, no sols manipulativa.   
Pot correspondre a 1.5 + 1.7 // 1.8 + 1.6. 

 
1.10 Soluciona un problema per combinació mental i descentració. Per exemple, treure 

l’anella de la pota de la cadira, referència situada a les Escales d’Observació 

Sistemàtica Cambrodí & Sastre (1993), als 2 anys i nou mesos.  

 

1.11 Organitza la seva acció de forma completa, però a un nivell més alt de 

complexitat, per la superació d’obstacles, l’aplicació d’estratègies més elaborades, etc. 

Correspon a la suma dels codis 1.7 i 1.9.  

 

 

 

Codis del criteri núm. 2 Les operacions lògiques 
 

2.0 Busca el parell de X, per a realitzar una activitat, jugar-hi. Ens referim a objectes 

que són iguals. 

  

2.1 Combina, relaciona, associa dos objectes.  Es poden tenir en compte els atributs 

de color i/o forma, o el criteri de complementarietat sempre que no estigui implícit en 

altres codis.   

2.1.0 Quan es manipulen dos objectes i un d’ells es descarta per agafar-ne un 

altre que es relaciona amb el primer. 

 2.1.1 Segons una variable, encara que sigui de forma incompleta. 
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2.1.2 Segons una variable, però es compleix en tots els elements. O dues 

variables, però de forma incompleta. 

2.1.3 Segons dues variables, de forma completa, per a tots els elements.  
S’admet com un element més,  una part,  quan té un protagonisme fonamental. 

I també s’admet com un element més un conjunt d’objectes iguals, però que 

actuen com un tot, per exemple un grapat de fitxes.  

 

2.2 Inici a les correspondències una a una entre dues sèries de dos.  

 2.2.1 Objectes i parts del cos. 

 2.2.2 Objectes i objectes. 

 2.2.3 Objectes i/o verbalitzacions i/o accions. 

   

2.3 Addició. 

 Afegeix elements a un conjunt, d’un a un, o de grapat en grapat. 

  

2.4 Sostracció. 

2.4.1 Aparta elements que no corresponen a una acció específica, sense 

agafar-ne cap altre, el treu. 

 2.4.2 Treu X d’un conjunt. 

 2.4.3 Treu X d’un conjunt i ho verbalitza. 

 

2.5 Combina, relaciona, associa tres objectes. (Aquest codi correspon a la continuïtat 

de la referència 2.1). 

2.5.0 Combinació de tres objectes, un s’aparta per agafar-ne un altre (inici a la 

permuta), que es relaciona amb els dos objectes restants.    

 2.5.1 Segons una variable, encara que de forma incompleta. 

2.5.2 Segons una variable de forma completa, per a tots els elements, o dues 

variables, encara que no s’acompleixi per a tots.  

2.5.3 Segons dues variables, de forma completa. 

 

2.6 Reparteix un conjunt d’objectes en diferents contingents, encara que no es realitza 

de forma completa i acabada. En el cas que la repartició sigui completa es pot 

complementar amb el codi 3.8., del criteri corresponent a la identitat quantitativa. 

 2.6.1 Reparteix en dos contingents. 

 2.6.2 Reparteix en tres contingents. 

 2.6.3 Reparteix en quatre contingents. 
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2.7 Correspondències unívoques.  

Són relacions un a un entre elements de dues sèries. També podrien considerar-se 

associacions. 

 2.7.0 Dues sèries de tres elements, amb verbalitzacions / accions.  

2.7.1 Dues sèries de tres elements, tenint en compte una variable. 

2.7.2 Dues sèries de tres elements, tenint en compte dues variables. 

2.7.3 Dues sèries de quatre elements, tenint en compte una variable. 

2.7.4 Dues sèries de quatre elements, tenint en compte dues variables. 

2.7.5 Dues sèries de quatre elements, amb verbalitzacions / accions. 

  

2.8 Classifica objectes, fins a 6 elements en grups i té en compte el nombre d’objectes, 

i els criteris i/o variables a considerar per a fer la classificació. 

 2.8.0 Classificació iniciada, però no finalitzada totalment. 

2.8.1 Classificació tenint en compte un criteri. 

2.8.2 Classificació tenint en compte dos criteris.  

 

2.9 Combina, relaciona, associa quatre objectes o més en la seva acció organitzada. 

(Aquest codi correspon a la continuïtat de la referència 2.5). 

2.9.0 Es combinen quatre objectes, un d’ells s’aparta per agafar-ne un altre que 

es relacioni amb els tres restants. 

2.9.1 Segons una variable, encara que pot ser incompleta. 

2.9.2 Segons una variable per a tots els elements, dues variables de forma 

incompleta o completa, però amb l’ajuda de l’adult. 

2.9.3 Segons dues variables, de forma completa i sense ajuda. 

  

2.10 Classificació d’objectes, entre 6-9 objectes. 

 2.10.0 Classificació iniciada, però no finalitzada totalment. 

 2.10.1 Classificació tenint en compte un criteri. 

 2.10.2 Classificació tenint en compte dos criteris. 

2.10.3 Classificació tenint en compte tres criteris. 

 

2.11 Inici a les seriacions, com a mínim amb una continuïtat de quatre elements 

alterns. 
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2.12 Classificació d’objectes entre 9-12 objectes. 

2.12.0 Classificació iniciada, però no finalitzada. 

2.12.1 Classificació tenint en compte un criteri. 

2.12.2 Classificació tenint en compte dos criteris.  

2.12.3 Classificació tenint en compte tres criteris. 

2.12.4 Classificació tenint en compte quatre criteris. 

 

 

2.13 Realitza permutacions per a corregir una classificació, això és, realitza una 

sostracció i una addició de forma coordinada i quasi simultània, entre dues sèries 

d’objectes.  
 
 
 
Codis del criteri núm. 3 La construcció de la identitat quantitativa 
 

3.0 Composició i/o descomposició d’un tot quantitatiu.  

 

3.1 Col·lecciona objectes iguals sense necessitat de contingent. 

 

3.2 Col·lecciona objectes iguals dins un contingent o dins de la mà. 

 
3.3 Inici al coneixement de les quantitats contínues com ara: molts, pocs, cap,  un i tots 

o termes lèxicament similars.  

 

3.4 Repeteix una acció diverses vegades, amb la intenció de fer més cops X, fer molts 

cops…, en un interval de 15 – 20 segons. 

 3.4.1 Verbalització del terme més. 

 

3.5 Ús correcte dels termes  referits a les quantitats contínues com: molts, cap, tots, o 

termes lèxicament similars com: aquestes (plural), no n’hi ha,… 

 

3.6 Coneixement de l’un, (un altre, aquesta...). 

 

3.7 Inici a comptar objectes mecànicament, acompanyant amb el gest. 

 3.7.1 Compta correctament fins el número quatre. 
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3.8 Composició i descomposició d’un tot quantitatiu tenint en compte la seva totalitat. 

Per exemple, acaba les fitxes, no en deixa cap, tant si posa a … com si treu de… com 

si recull. (Aquest codi correspon a la continuïtat del 3.0).  

 3.8.1 Verbalització de totes.  

 
3.9 Coneixement del dos, inici a l’ús del terme. 

 3.9.1 Domini correcte del terme. 
 

3.10  Coneixement del  tres, inici a l’ús del terme. 

 3.10.1 Domini correcte del terme. 

 

3.11 Reconeixement explícit i correcte d’algunes grafies dels nombres, de l’1 al 10. 

 

 

 
Codis del criteri  núm. 4 Situacions espai-temps 
 
4.0 Experimenta amb els objectes diferents col·locacions a l’espai. 

 
4.1 Fa trasvassaments d’objectes, d’un contingent a un altre o a altres llocs. 

 

4.2 Inici al coneixement del concepte espacial aquí, en contrast amb allà.  S’ha de 

manifestar en la seva acció, per la coherència respecte d’allò que està fent, o d’allò 

que sent, amb intencionalitat clara. 

 4.2.1 Verbalització espontània i correcta del terme aquí. 

 4.2.2 Verbalització espontània i correcta del terme allà. 

 

4.3 Inici al coneixement del concepte espacial dintre / dins, en contrast amb fora. S’ha 

de  manifestar en la seva acció, per la coherència respecte d’allò que està fent, o d’allò 

que sent, amb intencionalitat clara.  

4.3.1 Verbalització espontània i correcta del terme dintre / dins. 

4.3.2 Verbalització espontània i correcta del terme fora. 
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4.4 Inici al coneixement del concepte espacial alt / dalt, en contrast amb baix. S’ha de 

manifestar en la seva acció, per la coherència respecte d’allò que està fent, o d’allò 

que sent, amb intencionalitat clara. 

 

 4.4.1 Verbalització espontània i correcta del terme dalt. 

 4.4.2 Verbalització espontània i correcta del terme baix. 

 

4.5 Inici al coneixement del concepte espacial  sobre, en contrast amb sota. S’ha de 

manifestar en la seva acció, per la coherència respecte d’allò que està fent, o allò que 

sent, amb una  intencionalitat clara. 

4.5.1 Verbalització espontània i correcta del terme sobre. 

4.5.2 Verbalització espontània i correcta del terme sota. 

 

4.6 Explora els límits d’un espai com per ex., els cantons d’una superfície, la llargada 

d’un fil, l’encaix de peces,… ( caixeta). 

 

4.7 Manifestació anticipatòria de l’acció que es vol desenvolupar. S’admet un 

llenguatge pobre, i l’acompanyament del gest com a indicadors d’aquesta anticipació 

explicitada. 

4.7.1 Explicacions correctes i més detallades. 

4.7.2 Verbalitzacions interrogatives sobre l’acció de futur a fer i reflexions en 

veu alta.  

 

4.8 Manifestació  que es dóna per acabada una activitat, a través de l’acció o de les 

expressions gestuals i/o l’inici de les expressions orals adequades. 

4.8.1 Verbalitzacions com ara:  ja prou, ja està,… ús del temps verbal passat. 

 
4.9 Manifestació explícita de fer una pausa, oral i/o gestual o seqüenciació de l’acció 

amb l’ús d’expressions com: ara…, després… el ja està també es pot considerar en 

aquest codi quan no es refereix a la finalització de l’activitat.  

4.9.1 Manifestació explícita, oral i/o gestual d’una situació present en un context 

que no és el del joc.  

 

4.10 Composicions espacials de tres elements. 

4.10.1 Composicions horitzontals d’objectes diferents. 

 4.10.2 Composicions horitzontals d’objectes iguals. 
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 4.10.3 Composicions verticals d’objectes diferents. 

 4.10.4 Composicions verticals d’objectes iguals.    

 

 

4.11 Inici al coneixement del concepte espacial davant, en contrast amb el terme 

darrere. S’ha de manifestar  en la seva acció, per la coherència respecte d’allò que 

està fent, o allò que sent, amb una intencionalitat clara. 

 4.11.1 Verbalització espontània i correcta del terme davant. 

 4.11.2 Verbalització espontània i correcta de darrere. 

 

4.12 Manifestació verbal, inici i fi d’una acció. 

 

4.13 Composicions espacials de quatre elements. 

4.13.1 Composicions horitzontals d’objectes diferents. 

4.13.2 Composicions horitzontals d’objectes iguals. 

 4.13.3 Composicions verticals d’objectes diferents. 

 4.13.4 Composicions verticals d’objectes iguals.    

 

4.14 Manifestació explícita de situacions de passat, relacionades o no, amb la 

dinàmica de joc, però motivades per la situació contextual. 

 

4.15 Manifestació explícita d’accions futures, relacionades o no, amb la dinàmica de  

joc, però motivades per la situació contextual. 

 

4.16 Composicions espacials de més de quatre elements.  

4.16.1 Composicions horitzontals d’objectes diferents. 

 4.16.2 Composicions horitzontals d’objectes iguals. 

 4.16.3 Composicions verticals d’objectes diferents. 

 4.16.4 Composicions verticals d’objectes iguals.    

 

4.17 Composició espacial amb significació, entre dos i quatre elements, i amb una 

intencionalitat clara de fer la construcció: fer un pont, una casa,…  

 

4.18 Canvia de perspectiva, té en compte el punt de vista de l’altre. Amb el mirallet, el 

conte, etc. És el que anomenem descentració.  
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Codis del criteri núm. 5 Identitat qualitativa  

 

5.0 Reconeixement d’objectes no figuratius, per a una correcta aplicació funcional, 

amb la manifestació de conductes imitatives en diferit. 

Si és amb objectes figuratius i l’acció correspon a l’aplicació convencional, es 

considera l’inici del joc de ficció.  

 
5.1 Objecte ocult. 

Té consciència de tapar, destapar, amagar, sabent què hi ha sota… 

5.1.1 La dinàmica s’acompanya amb verbalitzacions i/o interrogacions.  

També quan es fa explícit el que hi ha, sense que es vegi. 

 

5.2 Identitat qualitativa  

És l’anàlisi, l’observació atenta de les diferents parts d’un objecte, o del cos humà. 

També hi ha el reconeixement implícit per l’acció realitzada.  

5.2.1 Reconeixement explícit i correcte de l’ús de les coses i/o reconeixement 

explícit que les coses no van bé.  

 
5.3 Reconeixement explícit d’un objecte, una acció, de forma simple o combinada.  

No es té en compte la correcció fonètica, però és important que s’entengui allò que diu 

encara que sigui amb l’ajuda del context i l’expressió gestual. 

 5.3.1 Verbalització correcta d’un objecte. 

 5.3.2 Verbalització correcta d’una acció, ús d’onomatopeies. 

 5.3.3 Verbalització combinada: objecte i/o acció i/o atribucions.  

   

5.4 Reconeixement explícit de les accions i els objectes que pot observar en gravats. 

 5.4.1 Reproducció imitativa de les accions que identifica. 

 5.4.2 Verbalització d’allò que reconeix. 

5.4.3 Reproducció gestual i verbalització conjunta de la imatge que coneix. 

 

5.5 Anomena parts del cos de forma correcta i amb naturalitat.  

 

5.6 Reconeixement explícit d’una part d’un objecte.  

També es considera vàlid quan l’infant busca una part d’un objecte, pregunta on és, 

etc.  
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5.7 Coneixement dels termes dimensionals gran / petit. 
 5.7.1 Ús correcte i espontani dels termes. 

 5.7.2 Adequació explícita d’espais, relació contingut / contingent. 

 
5.8 Coneixement dels colors, identificant el color (si no es verbalitza el terme del color, 

es considera una variable més dels codis 2.1 / 2.5 / 2.9). 

 5.8.1 Ús correcte d’un color. 

 5.8.2 Ús correcte de dos colors. 

 5.8.3 Ús correcte de tres colors. 

 5.8.4 Ús correcte de quatre colors o més. 

 

5.9 Inici al coneixement de les formes bàsiques: rodona, quadrat i triangle. S’ha de 

manifestar per la seva acció coherent respecte d’allò que fa o sent i amb una 

intencionalitat clara. 

 

5.10 Manifestació explícita d’atributs com ara:  

bonic / lleig / guapa   

nou / vell / roto    

xupat / difícil   

fred / calent / crema   

por / valent   

ple / buit   

pupa / mal         

 

5.11 Va a buscar un objecte allà on l’ha deixat, fora del seu camp visual, amb 

seguretat, dins de la mateixa dinàmica de joc (objecte ocult amb latència). No es 

consideren les rutines o conductes apreses.  També es té en compte quan va  a deixar 

un objecte allà on li correspon.  

 

5.12 Reconstrueix un tot figuratiu, per exemple, un cotxet. (No es té en compte la 

destresa manipulativa). 

 5.12.0 Col·loca la/es peça/es en un lloc incorrecte. 

 5.12.1 Posa una peça al lloc correcte. 

 5.12.2 Posa dues peces al seu lloc. 

 5.12.3 Posa tres peces al seu lloc. 
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5.13 Coneix el color de les coses sense tenir l’objecte referit al seu davant, 

representativament, i això es manifesta de forma correcta i explícita.  

 

 5.14 Fa preguntes sobre les qualitats de les coses,… o comentaris. S’inclou la 

manifestació coherent del nen quan fa la pregunta: per què?   

 

5.15 Dóna un ús funcional a un objecte figuratiu que no correspon a la seva funció 

convencional. No ho fa de manera atzarosa sinó més aviat de forma raonada i amb 

intenció.   

 
 
 
 
Codis del criteri núm. 6 Joc simbòlic  

 

6.0 Fa com si… gestualment i / o amb objectes en donar una significació específica, 

però sense entrar en una dinàmica de joc simbòlic. Són manifestacions esporàdiques 

o aïllades. 

6.0.1 Ho explicita verbalment de forma clara.  

 

6.1 Joc funcional amb model absent.   

Es poden codificar totes aquelles conductes que fan un ús convencional dels objectes 

que són imitacions en diferit. Cambrodí & Sastre (1992) l'expliquen com l’aplicació 

funcional adequada a un objecte/subjecte “...és una projecció de l’activitat funcional 

pròpia de l’objecte o joguina figurativa” (p.131).  

6.1.1 Aplicació correcta d’un esquema d’acció sobre l’objecte. 

6.1.2 Aplicació d’un esquema d’acció sobre d’un mateix. 
6.1.3 Aplicació d’un esquema d’acció a un objecte/subjecte i sobre un mateix.  

6.1.4 Aplicació d’un esquema d’acció a un objecte/subjecte, sobre un mateix i 

sobre un altre.   

 
6.2 Joc simbòlic on s’aplica de forma organitzada una acció funcional, amb  un objecte, 

una joguina, o sobre un altre. 

 

6.3 Joc simbòlic on s’aplica  més d’una acció a un subjecte. 

6.3.0 Aplicació de forma organitzada de dues accions diferents  sobre un 

mateix. 
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6.3.1 Aplicació de forma organitzada de dues accions sobre una joguina / 

objecte.  

6.3.2 Aplicació de forma organitzada de tres accions sobre un mateix, una 
joguina o un objecte. 

6.3.3 Aplicació de forma organitzada de quatre accions sobre un mateix, una 

joguina o un  objecte. 

 
6.4 Joc simbòlic on es fa ús d’un objecte  substitut. Per poder codificar la conducta en 

aquest codi,  l’objecte substitut ha d’estar incorporat en una dinàmica de joc simbòlic 

prou rica, amb un mínim de dues accions. 

6.4.1 Aplicació de forma organitzada de l’objecte substitut amb verbalitzacions. 

 

6.5 Joc simbòlic en què espontàniament el gest substitueix l’objecte. Per incloure l’ús 

del gest substitut en aquest codi, ha d’estar incorporat en una dinàmica de joc simbòlic 

amb un mínim de dues accions. 

6.5.1 Aplicació de forma organitzada en el joc del gest substitut amb 

verbalitzacions. 

 

6.6 Joc simbòlic on s’aplica de forma organitzada més d’una acció sobre més d’un 

objecte; joc simbòlic narrat. L'infant representa episodis lligats a les seves experiències 

quotidianes.  

6.6.1 Aplicació de dues accions sobre dues joguines. 

6.6.2 Aplicació de tres accions sobre dues joguines. 

6.6.3 Aplicació de més de tres accions sobre dues joguines.  

 6.6.4 Aplicació de més de tres accions sobre tres joguines. 

 
6.7 Joc simbòlic en què la joguina esdevé activa, i és protagonista de l’activitat. L’infant 

li pot manar, fer preguntes, donar-li objectes per a manipular-los.  

 
6.8 Joc simbòlic on s'han introduït personatges habituals de la vida quotidiana, o de 

ficció.  
 
6.9  Joc simbòlic on s'han d'assumir rols de forma explícita i manifesta. 

 
6.10 Joc simbòlic narrat.   

Representació d’episodis lligats a la seva vida quotidiana, un mínim de tres accions, a 

més d’un objecte / subjecte i utilitzant les estratègies següents: 
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6.10.1 Amb objecte o gest substitut. 

6.10.2 Amb assumpció de rols (pot incloure donar vida a la nina). 

6.10.3 Amb les dues anteriors. 
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Annex núm. 3  
Agrupació de codis per a l'aplicació del programa SDIS-GSEQ  
 

 

Aquest annex presenta l’agrupació i anul·lació de codis realitzada per a l’aplicació del 

programa SDIS-GESQ.  

 
 
Codis agrupats 
 

Recordem els criteris establerts i la quantitat total de codis / subcodis (entre parèntesi), 

que s'han definit fins ara: Exploració del medi i experimentació (12), Operacions 

lògiques (53), Identitat quantitativa (18), Situacions espai temps (44), Identitat 

qualitativa (34) i Joc simbòlic (29). Així doncs, la relació de codis (annex núm. 2), està 

constituïda per un total de 190. Aquesta opció és massa exhaustiva i s'ha fet necessari 

reduir-ne el nombre.  Amb aquesta finalitat s'han aplicat dues mesures: primera, 

l’agrupació de codis similars; i segona, l’eliminació dels codis que no han sortit cap 

vegada o que ho han fet entre 1/3 cops. 

        

Els codis que s'han agrupat en un de sol, pertanyen al mateix criteri i gairebé sempre 

al mateix codi, són subcodis. Els codis resultants estan formats per lletres i números. 

Les lletres corresponen als criteris i són les següents:  

(m) Exploració del medi i experimentació. 

(lq) Operacions lògiques.  

(n) Identitat quantitativa.  

(st) Situacions espai-temps.   

(at) Identitat qualitativa.   

(js) Joc simbòlic.  

 

A la taula que mostrem a continuació s’indiquen els codis resultants, el seu contingut, i 

la freqüència total en què s’han presentat, això és, tenint en compte els codis i 

subcodis. 
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Taula 33  Agrupació de codis per a l'aplicació del programa SDIS-GSEQ 

 

 

Nou codi 

 
CONTINGUT  

FREQÜÈNCIES 

lq2 Correspondències un a un en sèries de 2 116 

lq4 Sostraccions 31 

Lq11 Relació per atribució de 2 elements 93 

Lq51 Relació per atribució de 3 elements 318 

Lq91 Relació per atribució de 4 elements 92 

Lq10 Substitució d’ 1 objecte de 2 relacionats 37 

Lq50 Substitució d’ 1 objecte de 3 relacionats 25 

Lq90 Substitució d’1 objecte de 4 relacionats 4 

lq6 Repartir  a 2/3/4 contingents 11 

lq7 Correspondències un a un, sèries +2 el. 15 

n8 Composició / descomposició d’un tot quant 116 

n9 Coneixement del dos 15 

st2 Inici i coneixement dels termes: aquí / allà 100 

st3 Inici i coneixement de:  dins / dintre i  fora 475 

st4 Coneixement de: dalt / baix, sobre / sota 85 

st8 Manifestació del fi d’una activitat 168 

st9 Manifestació de pauses. ...després 49 

st10 Composicions horitzontals / verticals de 3 el. 28 

st12 Composicions horitzontals / verticals de 4 el. 19 

st13 Manifestació d’anticipar una acció 30 

at1 Accions relacionades amb l’objecte ocult 33 

at2 Coneixement complet  d’un objecte 160 

at3 Exp. verbal relacionada amb l’acció present  582 

at4 Identificació sobre gravat 26 

at7 Coneixement de les dimensions: gran / petit 16 

at8 Coneixement dels colors 27 

at12 Construcció d’un tot figuratiu 14 

fs1 Joc funcional  (imitació diferida) 135 

fs2 Inici al joc simbòlic. Acció aplicada a dif. 137 

fs3 Joc simbòlic: aplicant més d’una acció 34 

fs4 Aplicació de l’objecte substitut 67 

fs5 Aplicació del gest substitut 10 
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Aquesta estratègia ha suposat  passar de 97 codis a 35, per tant s'han evitat  62 

codificacions que pel seu caràcter eren molt específiques. A continuació es poden 

observar en detall les agrupacions realitzades, amb els comentaris corresponents. 

 

  

A continuació s'indiquen els continguts que corresponen a les agrupacions realitzades, 

en negreta els nous codis i entre parèntesi la freqüència en què s'han donat. 

 

• lq2 = 2.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3. 

El codi 2.2 engloba els posteriors subcodis: 2.2.1 (70), correspondències entre dos 

objectes i parts del cos; 2.2.1 (23), correspondències unívoques entre dues sèries 

de dos objectes; i, finalment 2.2.3 (23), correspondències unívoques entre dues 

sèries de dos, amb verbalitzacions.   

 

• lq4 = 2.4, 2.4.0, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3. 

El codi 2.4 engloba els posteriors subcodis: 2.4.1 (22) correspon a sostraccions de 

caire funcional, això és quan es descarta un element que no correspon a una acció 

específica; 2.4.2 (8) quan s'aparta un element d'un conjunt; i el 2.4.3 (1) quan 

s'aparta i al mateix temps es verbalitza. 

 

• lq1, lq5 i lq9 = 2.1, 2.5, 2.9 referits a la quantitat d'elements (2, 3, o 4) relacionats 

funcionalment, o per atribucions de color i/o forma, en una acció determinada.  

- Es conserven els subcodis 2.1.0 (37) = lq10 (quan es manipulen 2 objectes 

i un d'ells es descarta per agafar-ne un altre que es relaciona amb el 

primer), 2.5.0 (25) = lq50 (quan es manipulen 3 objectes i un es descarta 

per agafar-ne un altre que es relaciona amb els dos anteriors) i 2.9.0 (4) = 

lq90 (quan es manipulen 4 objectes i se'n descarta un per agafar-ne un 

altre que es relaciona amb els 3 anteriors). Tots aquests codis són 

indicadors de l’inici de la permutació.   

- En canvi s’han agrupat: 

lq11 = 2.1.1, 2.1.2.  

2.1.1(34) quan es relacionen dos elements segons una variable. 2.1.2(59) 

quan es relacionen dos elements segons dues variables, encara que sigui 

de forma incompleta.    
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lq51 =  2.5.1, 2.5.2 

2.5.1 (297) quan es relacionen 3 elements segons una variable encara que 

sigui de forma incompleta. 2.5.2 (21) quan es relacionen 3 elements segons 

una variable de forma completa o dues de forma incompleta.    

lq91 = 2.9.1, 2.9.2 

2.9.1 (67) quan es relacionen 4 elements segons una variable encara que 

sigui de forma incompleta. 2.9.2 (25) quan es relacionen 4 elements segons 

una variable de forma completa o dues variables de forma incompleta. 

   

• lq6 = 2.6, 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3. 

El codi 2.6 abraça els posteriors subcodis i correspon a l'inici de la operació de 

repartir, 2.6.1 (9) entre dos contingents, 2.6.2 (1) entre 3 contingents i 2.6.3 (1) 

entre 4 contingents. 

  

• lq7 = 2.7, 2.7.0, 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3, 2.7.4, 2.7.5. 

El codi 2.7 recull els posteriors subcodis i es refereix a les correspondències 

unívoques de més de dos elements. El 2.7.0, 2.7.1, 2.7.2 (4/ 5/ 1) són sèries de 3 

elements on es tenen en compte les accions, i les atribucions de color i de  forma. 

El 2.7.3, 2.7.4, 2.7.5 (1/1/3) són sèries de 4 elements on es tenen en compte les 

accions i les atribucions de color i de forma.  

 

• n8 = 3.8, 3.8.1. 

El codi 3.8 (110) correspon a la composició i descomposició d'un tot quantitatiu, 

tenint en compte la seva totalitat. El codi 3.8.1 (6) incorpora a més a més la 

verbalització del terme tots o totes.  

 

• n9 = 3.9, 3.9.1.  

El codi 3.9 (8) correspon a l'inici del coneixement del dos. I el subcodi 3.9.1 (7), a 

l'aplicació correcta del terme. 

 

• st2 = 4.2, 4.2.1, 4.2.2. 

El codi 4.2 (3) es refereix al coneixement i ús dels termes espacials: aquí i allà. El 

4.2.1 (96) inclou l'ús correcte del terme aquí i el 4.2.2 (1) inclou l'ús correcte del 

terme allà. 
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• st3 = 4.3, 4.3.1, 4.3.2. 

El codi 4.3 (463) es refereix al coneixement i ús dels termes espacials: dins/dintre i 

fora.  El 4.3.1 ( 11) inclou l'ús correcte del terme dins o dintre. I el  4.3.2 ( 1) inclou 

l'ús correcte del terme fora. 

 

• st4 = 4.4, 4.4.1, 4.5, 4.5.1, 4.5.2. 

El codi 4.4 (15) es refereix al coneixement de la situació a l'espai (dalt – baix) i els 

subcodi 4.4.1 (5), a l'ús correcte del terme dalt. El codi 4.5 (60) es refereix al 

coneixement de la situació a l'espai (sobre – sota), i els subcodis 4.5.1(4), a l'ús 

correcte del terme sobre i el 4.5.2 (1) a l'ús correcte del terme sota.  

• st8 = 4.8, 4.8.1. 

Tant un com l'altre són manifestacions que es dóna per acabada l'activitat que 

s'està fent. El 4.8 (89) codifica aquelles conductes que evidencien que una activitat 

s'ha finalitzat. El 4.8.1 (79) incorpora el fet que hi ha expressions que ho confirmen 

com ara ja prou, ja està, …   

• st9 = 4.9, 4.9.1. 

També en aquest grup tant un com l'altre manifesten una pausa en l'activitat, 

acompanyada d'expressions gestuals i verbals com ara: després…4.9 (44). Quan 

es para l'activitat i es fan comentaris de qualsevol altra cosa per a després tornar i 

continuar correspon al subcodi 4.9.1 (5).  

• st10 = 4.10, 4.10.2, 4.10.3, 4.10.4. 

El codi 4.10 correspon a les composicions espacials de fins a 3 objectes i abraça 

els subcodis següents: 4.10.2 (7) referit a 3 objectes iguals / horitzontals, el 4.10.3 

(13) referit a composicions verticals d'objectes diferents i el 4.10.4 (8) referit a 

composicions verticals però d'objectes iguals. 

• st12 = 4.13.0, 4.13.2, 4.13.3, 4.13.4.  

El codi 4.13 correspon a composicions horitzontals o verticals de 4 elements o 

més, el 4.13.2 (12) es refereix a composicions horitzontals d'objectes iguals, el 

4.13.3 (3) es refereix a composicions verticals d'objectes diferents i el 4.13.4 (4) a 

composicions verticals d'objectes iguals.  

• st13 = 4.7.1, 4.7.2. 

Engloba el subcodi 4.7.1 (17) que es refereix a la manifestació anticipatòria de 

l'acció amb explicacions correctes i detallades. I el subcodi 4.7.2 (13) que incorpora 

el fet de fer preguntes sobre allò que es vol fer o reflexions en veu alta.  
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• at1 = 5.1, 5.1.1.  

Aquests codis es refereixen a la dinàmica de l'objecte ocult, el 5.1 (24) es refereix a 

la dinàmica de tapar – destapar, sabent què és el que hi ha a sota. El 5.1.1 (9) 

quan s'acompanya amb verbalitzacions, anomenant el que hi ha, fent comentaris… 

• at2 = 5.2, 5.2.1. 

El codi 5.2 (137) es refereix a l'anàlisi i observació de les diferents parts d'un 

objecte, o del cos humà. El 5.2.1 (23) es refereix al reconeixement explícit i  

correcte de l'ús de les coses. 

• at3 = 5.3, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3.  

El 5.3 es refereix a la producció verbal de l'infant en relació directa amb allò que 

està fent. No es té en compte la correcció fonètica. Es codifica amb les variacions 

següents: 5.3.1 (141) quan es refereix a la verbalització correcta d'un objecte, el 

5.3.2 (221) quan es refereix a la verbalització d'accions i finalment el 5.3.3 (220) 

quan s'utilitzen de forma combinada noms, accions i atribucions.   

• at4 = 5.4, 5.4.2, 5.4.3. 

El 5.4 es refereix a la identificació sobre gravat, el subcodi 5.4.2 (17) amb 

verbalitzacions i el 5.4.3 (9) amb verbalitzacions i gesticulacions.  

• at7 =5.7, 5.7.1, 5.7.2. 

El 5.7 es refereix al coneixement dimensional gran - petit, el subcodi 5.7.1(4) 

correspon a l'ús correcte dels termes i el subcodi 5.7.2(12), a l'adequació d'espais 

en una relació contingut / contingent.  

• at8 = 5.8, 5.8.1, 5.8.2, 5.8.4. 

Correspon a l'ús correcte dels termes relatius als colors. El 5.8.1(22) es refereix a 

un color, el 5.8.2 (4) a l'ús dels termes de dos colors. I el 5.8.4 (1), a l'ús correcte 

de 4 o més colors. 

• at12 = 5.12, 5.12.0, 5.12.1, 5.12.2. 

El codi 5.12 es refereix a la reconstrucció d'un tot figuratiu.  El 5.12.0 (4) codifica 

les accions on s'ha intentat reconstruir l'objecte però col·locant la peça en el lloc 

inadequat. El 5.12.1 (9) es refereix a la col·locació d'una peça al lloc correcte. El 

5.12.2 (1) es refereix a la col·locació de dues peces en els llocs corresponents.   

• fs1 = 6.1, 6.1.1, 6.1.2. 

Aquest codi correspon al joc funcional, a la imitació diferida, a l’inici del joc 

simbòlic. El codi 6.1.1 (98) es refereix a l'aplicació d'un esquema d'acció sobre 

l'objecte. I el 6.1.2 (37) es refereix a l'aplicació d'un esquema d'acció sobre un 

mateix.  
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• fs2 = 6.1.3, 6.1.4, 6.2. 

En aquest nou codi s'han agrupat les conductes referides als inicis del joc simbòlic. 

El subcodi 6.1.3 (37), referit a l'aplicació  d'un esquema d'acció sobre l'objecte i 

sobre un mateix, el codi 6.1.4 (7), referit a l'aplicació d'un esquema d'acció sobre 

l'objecte, sobre un mateix i sobre l'altre. Finalment el codi 6.2 (93), definit com 

l'aplicació de forma organitzada d'una acció funcional a un objecte, una joguina o 

sobre l'altre. 

• fs3 = 6.3, 6.3.0, 6.3.1, 6.3.2. 

El codi 6.3 abraça aquelles activitats infantils on es manifesta el joc simbòlic, però 

realitzant més d'una acció. El subcodi 6.3.0 (9) correspon a l'aplicació de dues 

accions diferents sobre un mateix. El subcodi 6.3.1 (21) correspon a l'aplicació de 

dues accions sobre una joguina / objecte. El subcodi 6.3.2 (4), correspon a 

l’aplicació de forma organitzada de tres accions sobre un mateix, sobre una joguina 

o sobre un objecte.  

• fs4 = 6.4, 6.4.1. 

Aquest codi 6.4 (45) correspon a l'ús de l'objecte substitut dins la dinàmica de joc 

simbòlic que s'ha creat. El subcodi 6.4.1 ( 22) es refereix a la mateixa aplicació 

però acompanyada de verbalitzacions.  

• fs5 = 6.5, 6.5.1.  

El codi 6.5 (9) correspon a l'ús dels gest substitut dins la dinàmica de joc simbòlic. 

El subcodi 6.5.1 (1) es refereix a la mateixa acció però acompanyada de 

verbalitzacions. 

 

 

Codis anul·lats 
 

A més de fer agrupacions de codis similars s'han eliminat de la relació aquells que no 

s'han manifestat cap vegada, i aquells que sols ho han fet amb una freqüència d' 1 a 3 

vegades.  

 

Els codis s'exposen classificats per criteris i amb una petita explicació del seu 

contingut. A la taula final s'informa de la freqüència en què s'han donat segons els 

grups SD / ND. 

 

Del criteri Operacions Lògiques (lq): 
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• El codi 2.5.3 que correspon a la relació de 3 objectes seleccionats segons dues 

variables, per exemple,  mateix color i dimensió.  

• El codi 2.8 que correspon a la realització de classificacions de fins a 6 elements.  

• El codi 2.10 que es refereix a  la classificació de 6-9 objectes. 

• El codi 2.11 que correspon a l'inici a les seriacions amb una continuïtat de com a 

mínim 4 elements alterns. 

 

Del criteri Identitat del Nombre (n): 

• El codi 3.10 que correspon al coneixement del tres. 

• El codi 3.11 que correspon al reconeixement explícit i correcte d'algunes grafies 

dels nombres de l'u al deu. 

 

Del criteri Espai -Temps (st):  

• El codi 4.11 que correspon al coneixement de les situacions a l'espai (davant i 

darrere).  

• El codi 4.12 referit a la manifestació verbal de l'inici - fi d'una seqüència.  

• El codi 4.16 referit a les composicions de més de 4 elements: 4.16.1 horitzontals i 

d'objectes diferents; 4.16.2: horitzontals i d'objectes iguals; 4.16.3: verticals i 

d'objectes diferents; 4.16.4: verticals i d'objectes iguals.  

• El codi 4.17 que es refereix a les composicions, a les construccions espontànies 

amb una significació clara i manifesta.  

 

Del criteri Identitat Qualitativa (at): 

• El codi 5.9, que correspon al coneixement de les formes bàsiques rodona, cercle i 

quadrat.   

• El codi 5.13, referit al coneixement del color de les coses sense tenir l'objecte 

referit al seu davant.  

• El codi 5.15 referit al fet de donar, per conveniències del joc,  un ús no canònic a 

un objecte que el té de forma molt clara.  

 

Del criteri Joc Simbòlic (fs):  

• Els codis 6.7 referit als moments en què la nina esdevé activa.  

• El codi 6.8 que correspon a la introducció en el joc simbòlic de personatges de la 

vida quotidiana. Per ex.: el metge. 

• El codi 6.9 referit a l'assumpció de rols de forma clara durant el joc.  
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• El codi 6.10, referit al joc simbòlic narrat, amb un mínim de 3 accions a més d'un 

objecte i subjecte, utilitzant qualsevol de les estratègies següents: l'objecte o gest 

substitut i l'assumpció de rols en el joc (es pot incloure per exemple, el fet de donar 

vida a la nina). 

 

 
Taula 34  Codis anul·lats per a l'aplicació del programa SDIS-GSEQ 

Cap vegada D'un a 3 cops  
CODIS SD ND SD ND 

2.5.3  X X  
2.8 X X   

2.10   X X 
2.11   X X 
3.10 X   X 
3.11  X X  
4.11 X X   
4.12 X    

4.16.1 
4.16.2 
4.16.3 
4.16.4 

X 
X 

 
 

X 

 
 

X 

X 
X 

4.17   X X 
5.9 X   X 

5.13 X   X 
5.15   X X 
6.7  X   
6.8   X X 
6.9  X X  

6.10 X X   
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Annex núm. 4:  Relació de codis utilitzada per a l'anàlisi seqüencial 

 
Instrument: Formats de Camp. 
 

Criteris:  

M / m - Coneixement del medi 
LQ / lq - Operacions lògiques 
N / n - Identitat quantitativa 
ST / st - Coneixement espai-temps 
AT/ at - Identitat qualitativa 
FS/ fs - Joc simbòlic 
 

Es presenten per a cada criteri la relació de codis (minúscula) i al final les variables 

(majúscula).  

 

 

 

Codis del criteri (m) - L’exploració del medi i l’experimentació  (10) 
 
m0-  Exploració del medi.  

Es té en compte la funcionalitat dels objectes, els trets diferencials, la resistència, 

l’equilibri,… 

 

m1-  Produeix efectes simples realitzant una acció. 

 

m2- Domini de l’aplicació funcional dels objectes, dels seus atributs, adequant el seu 

ús, autocorregint l’acció de forma no atzarosa.  

  

m3- Explora la relació de causalitat, descobreix i recrea l’efecte, el verifica. 

 

m4- Agrupa / agafa objectes amb una finalitat.  

Organitza la seva acció, amb un objectiu, una finalitat que es posa de manifest per la 

seqüència de l’acció o explícitament amb una conducta corresponent a st7-. 
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m5- Experimentació de la funció causal. Manifesta més d’una acció, organitzades vers 

un fi adequant l’ús d’instruments… per exemple, posa X a Y per abocar a… No té per 

què superar el problema, ho prova…    

Pot correspondre a la suma de  -m2 + m3-. 

 
m6- Supera els obstacles físics amb què es troba aplicant una estratègia física i/o 

manipulativa. Per exemple, posa una pedra amb els dits sobre de la cullera... 

 

m7- Organitza la seva acció de forma completa. Per exemple, obre, buida i tanca. Per 

exemple, passa pedres amb la cullera d’un contingent a un altre, sense ajuda.  

Pot correspondre a -m2 + m4-. 
   

m8- Intenta superar els problemes amb què es troba, aplicant una acció estratègica 

que no sols és manipulativa, per exemple, utilitza un objecte com instrument per … a 

més a més d’altres accions més simples.   

Pot correspondre a -m5 + m2-  // -m5 + m4- // -m6 + m4- // -m5 + m5-. 

 

m9- Supera els obstacles físics amb estratègies més elaborades, això és encadenant 

diferents accions, dues o més, amb una lògica, no sols manipulativa.   
Pot correspondre a -m5 + m7- // -m8 + m6- // -m7 + m8. 
 

 

VARIABLES (9) 

Són els mateixos, però amb majúscules. 

M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9 i  M10. 

 

M10- Organitza la seva acció de forma completa, però a un nivell més alt de 

complexitat, per la superació d’obstacles, l’aplicació d’estratègies més elaborades, etc.  

Correspon a la suma dels codis -m8 + m10-.  

 

 

Codis del criteri (lq) - Les operacions lògiques  (15) 
 

lq0- Busca el parell de X, per a realitzar una activitat, jugar-hi. Ens referim a objectes 

que són iguals. 
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lq1- Combina, relaciona, associa dos objectes.   Es poden tenir en compte els atributs 

de color i/o forma, o el criteri de complementarietat sempre que no estigui implícit en 

altres codis. 

lq10- Quan es manipulen dos objectes i un d’ells es descarta per agafar-ne un 

altre que es relaciona amb el primer. 

lq11- Segons una o dues variables encara que sigui de forma incompleta. 

S’admet com un objecte més  una part,  quan té un protagonisme fonamental. 

I també s’admet com objecte un conjunt d’elements iguals, però que actuen com un 

tot, per exemple un grapat de fitxes. 

 

lq2- Inici a les correspondències una a una entre dues sèries de dos.  

 Objectes i parts del cos. 

 Objectes i objectes. 

 Objectes i verbalitzacions. 

 Objectes i accions.  

 

lq3- Addició.  

Afegeix elements a un conjunt, d’un a un, o de grapat en grapat. 

  

lq4- Sostracció.   

Aparta elements que no corresponen a una acció específica, sense agafar-ne cap 

altre, el treu. 

 Treu X d’un conjunt.  

 Treu X d’un conjunt i ho verbalitza. 

 

lq5- Combina, relaciona, associa tres objectes. Aquest codi correspon a la continuïtat 

de la referència 2.1. 

lq50- Combinació de tres objectes, un s’aparta per agafar-ne un altre (inici a la 

permuta), que es relaciona amb els dos objectes restants.    

lq51- Segons una o dues variables, encara que no  s’acompleixi per a tots els 

elements.   

 

lq6- Reparteix un conjunt d’objectes en diferents contingents, encara que no es realitzi 

de forma completa i acabada. Ho distribueix en 2 / 3 o 4 contingents. En el cas que la 

repartició sigui completa es pot complementar amb el codi -n9-, del criteri corresponent 

a la identitat quantitativa. 
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lq7- Correspondències unívoques. Són relacions un a un entre elements de dues 

sèries. Es consideren les de 3 o 4  elements, amb verbalitzacions / accions. O també 

es consideren una o dues variables (colors, funció…).  

 

lq9- Combina, relaciona, associa quatre objectes o més en la seva acció organitzada. 

Aquest codi correspon a la continuïtat de la referència 2.5. 

lq90- Es combinen quatre objectes, un d’ells s’aparta per agafar-ne un altre que 

es relaciona amb els tres restants. 

lq91- Segons una  o dues variables de forma incompleta o completa.  

 
 
VARIABLES  (12) 
Són les mateixes però amb majúscules i d’altres afegides. 

LQ1, LQ13,  LQ2,  LQ3,  LQ5,  LQ53,  LQ6,  LQ7,  LQ9,  LQ100,  LQ120.  

 

LQ13- Combinació de dos objectes segons dues variables, de forma completa, per a 

tots els elements. 
 

LQ53- Combinació de tres objectes segons dues variables, de forma completa. 

 
LQ100- Classifica objectes, entre 6-9 tenint en compte 1/ 2 o 3 criteris. 

  

LQ111- Inici a les seriacions, com a mínim amb una continuïtat de 4 elements alterns. 

Clara (6) 55.15 - 55.45 anul·lat (exemple únic. Passa a LQ120) 

 

LQ120- Classifica objectes, entre 9-12. (Si és amb dígits millor)  

LQ121.-Classificació iniciada o realitzada en base a un criteri.  

LQ122.-Classificació tenint en compte dos criteris.  

 

LQ13- Realització de permutacions per a corregir una classificació, això és, realitza 

una sostracció i una addició de forma coordinada i quasi simultània, entre dues sèries 

d’objectes. Clara (7) 1:14.45 anul·lat (exemple únic. Passa a 2.12 + 1.10, o sigui 

LQ120 + M10) 
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Codis del criteri (n) - La construcció de la identitat quantitativa  (11) 
 

n0- Composició i/o descomposició d’un tot quantitatiu.  

 

n1- Col·lecciona objectes iguals sense necessitat de contingent. 

 

n2- Col·lecciona objectes iguals dins un contingent o dins de la mà. 

 
n3- Inici al coneixement de les quantitats contínues com ara: molts, pocs, cap, un i tots 

o termes lèxicament similars.  

 

n4- Repetició d’una acció diverses vegades, amb la intenció de fer més cops X, fer 

molts cops…, en un interval de 15 – 20 segons. 

 n41- Verbalització del terme més. 
 

n5- Ús correcte dels termes  referits a les quantitats contínues, molts, cap, tots, o 

termes lèxicament similars, com, aquestes (plural), no n’hi ha,… 

 

n6- Coneixement del terme un (un altre, aquesta...). 

 

n7- Inici a comptar objectes mecànicament, acompanyant amb el gest. 

 

n8- Composició i descomposició d’un tot quantitatiu tenint en compte la seva totalitat. 

Per exemple, acaba les fitxes, no en deixa cap, tant si posa a … com si treu de… com 

si recull. Aquest codi correspon a la continuïtat de la referència  3.0. Pot donar-se la 

verbalització de totes.  

 

n9- Coneixement del dos, inici a l’ús del terme. 

 

VARIABLES  (11 ) 

Són les mateixes, però amb majúscules. 

 

 

Codis del criteri (st)- Situacions espai-temps (16) 
 
st0- Experimenta amb els objectes diferents col·locacions a l’espai. 
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st1- Fa trasvassaments d’objectes, d’un contingent a un altre o a altres llocs. 

 

st2- Inici al coneixement del concepte espacial aquí, en contrast amb el allà.  S’ha de 

manifestar amb la coherència en la seva acció respecte d’allò que està fent, o d’allò 

que sent, amb intencionalitat clara. 

Es pot  manifestar la verbalització espontània i correcta d’ aquí o allà. 

 

st3- Inici al coneixement del concepte espacial dintre / dins, en contrast amb fora. S’ha 

de  manifestar en la seva acció, per la coherència respecte d’allò que està fent, o d’allò 

que sent, amb intencionalitat clara.  

Es pot manifestar la verbalització espontània i correcta de dins / dintre o fora. 

 

st4- Inici al coneixement del concepte espacial alt / dalt, en contrast amb baix. O, 

sobre, en contrast amb sota. S’ha de manifestar en la seva acció per la coherència 

respecte d’allò que està fent, o d’allò que sent, amb intencionalitat clara. 

Es pot manifestar la verbalització espontània i correcta de qualsevol dels termes 

anomenats. 

 

st6- Explora els límits d’un espai, els cantons d’una superfície, la llargada d’un fil, 

l’encaix de peces,… ( caixeta). 

 

st7- Manifestació anticipatòria de l’acció que es vol desenvolupar. S’admet un 

llenguatge pobre, i l’acompanyament del gest com a indicadors d’aquesta anticipació 

explicitada. 

 

st8- Manifestació que es dóna per acabada una activitat, a través de l’acció o de les 

expressions gestuals i/o l’inici de les expressions orals adequades. 

Es poden manifestar verbalitzacions com ara:  ja prou, ja està,… ús del temps verbal 

passat. 

 

st9- Manifestació explícita de fer una pausa, oral i/o gestual. O seqüència  de l’acció 

amb l’ús d’expressions com: ara…, després… el ja està també es pot considerar en 

aquest codi quan no es refereix al final de l’activitat.  

  

st10- Composicions espacials de 3 elements.  



 363

Composicions horitzontals o verticals. 

 

st11- Manifestació verbal d’inici i fi d’una acció.  

Acompanya l’activitat de la seqüència. 
 

st12- Composicions espacials de 4 elements o més.  

Composicions horitzontals  o verticals.  Per exemple, quan els objectes són iguals o 

diferents. 

  

st13- Explicacions en futur de l’acció que vol fer.  

Inclou explicacions correctes i més detallades. També poden expressar-se com a 

qüestions interrogatives sobre l’acció de futur a fer i com a reflexions en veu alta.  

 

st14- Canvia de perspectiva, tenint en compte el punt de vista de l’altre, amb el 

mirallet, el conte, etc. És el que anomenem descentració.  

 

st15- Manifestació explícita d’accions futures, relacionades o no, amb la dinàmica de  

joc, però motivades per la situació contextual. 

 

st16- Manifestació explícita de situacions de passat, relacionades o no, amb la 

dinàmica de joc, però motivades per la situació contextual. 

 

 
 
VARIABLES  (11) 
ST1, ST345, ST6, ST9, ST10, ST11, ST12, ST13, ST14, ST15, ST16.  

ST345 = st2 + st3 + st4.  Inici al coneixement dels conceptes espacials, aquí /allà, 

dins / fora, alt / baix, sobre / sota i a l’ús correcte de la terminologia. 
 

 

 

Codis del criteri (at) - Identitat qualitativa  (13) 
 
at0- Reconeixement d’objectes no figuratius, per a una correcta aplicació funcional,  

amb la manifestació de conductes imitatives en diferit. 
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Si és amb objectes figuratius i l’acció correspon a l’aplicació convencional es considera 

l’inici del joc de ficció.  

 
at1- Objecte ocult.  

Té consciència de tapar, destapar, amagar, sabent què hi ha sota… La dinàmica es 

pot acompanyar amb verbalitzacions i/o interrogacions.  També quan es fa explícit el 

que hi ha, sense que es vegi. 

 

at2- Identitat qualitativa. Anàlisi, observació atenta de les diferents parts d’un objecte, 

o del cos humà. Reconeixement implícit per l’acció realitzada.  

Reconeixement explícit i correcte de l’ús de les coses.  

Reconeixement explícit que les coses no van bé.  

 
at3- Reconeixement explícit, d’un objecte, una acció, de forma simple o combinada. 

No es té en compte la correcció fonètica, però és important que s’entengui allò que diu 

encara  que sigui amb l’ajuda del context i l’expressió gestual. 

 -  Verbalització correcta d’un objecte. 

 -  Verbalització correcta d’una acció, ús d’onomatopeies. 

 -  Verbalització combinada. (Objecte i/o acció i/o atribucions).  

   

at4- Reconeixement explícit de les accions i els objectes que pot observar en gravats.  

Reproducció gestual i verbalització conjunta de la imatge que coneix. 

 

at5- Anomena parts del cos de forma correcta i amb naturalitat.  

 

at6- Reconeixement explícit d’una part d’un objecte. També es considera vàlid quan 

l’infant busca una part d’un objecte, pregunta on és, etc.  

 

 at7- Coneixement dels termes dimensionals gran / petit. 
 - Ús correcte i espontani dels termes.  

- Adequació explícita d’espais, relació contingut / contingent.  

 
at8- Coneixement dels colors, identificant el color (si no es verbalitza el terme del 

color, es considera una variable més dels codis, lq2,lq6 i lq9). 

Ús correcte d’un, de dos, tres o quatre colors. 

  

at10- Manifestació explícita d’atributs com ara:  
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bonic / lleig / guapa       

nou / vell,    

xupat / difícil,   

fred / calent/ crema   

ple / buit   

pupa / mal,       

 roto      

 

at11- Va a buscar un objecte allà on l’ha deixat, fora del seu camp visual, amb 

seguretat, dins de la mateixa dinàmica de joc (objecte ocult amb latència). No es 

consideren les rutines o conductes apreses.  També va a deixar un objecte allà on li 

correspon. 

  

at12- Reconstrueix un tot figuratiu, per exemple, un cotxet. (No es té en compte la 

destresa manipulativa). 

 Col·loca la/es peça/es en un lloc incorrecte. 

Posa 1, 2 o 3 peces al lloc correcte. 

  

at14- Fa preguntes sobre les qualitats de les coses,… o comentaris. S’inclou la 

manifestació coherent del/de la nen/a quan fa la pregunta: per què?   

 

VARIABLES  (12) 

AT1, AT2, AT3, AT5,  AT6, AT7, AT8, AT10, AT11, AT12, AT14. 
 

 
 
 
 
 

Codis del criteri (fs)- Joc simbòlic (14) 
 

fs0- Fa com si… gestualment i / o amb objectes en donar una significació específica, 

però sense entrar en una dinàmica de joc simbòlic. Són manifestacions esporàdiques 

o aïllades. 

fs01- Ho explicita verbalment de forma clara. 
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fs1- Joc funcional amb model absent.  Es poden codificar totes aquelles conductes 

que fan un ús convencional dels objectes, que són imitacions en diferit. Poden 

entendre’s com l’aplicació funcional adequada a un objecte/subjecte  “...és una 

projecció de l’activitat funcional pròpia de l’objecte o joguina figurativa” (Cambrodí & 

Sastre ,1992, p.131).  

Aplicació correcta d’un esquema d’acció sobre l’objecte. 

Aplicació d’un esquema d’acció sobre d’un mateix. 

 
 fs2- Joc simbòlic on s’aplica de forma organitzada una acció funcional, amb  un 

objecte, una joguina, o sobre un altre. 

Aplicació d’un esquema d’acció a un objecte/subjecte i sobre un mateix.  

Aplicació d’un esquema d’acció a un objecte/subjecte, sobre un mateix i sobre 

un altre.   

 

fs3- Joc simbòlic on s’aplica més d’una acció a un subjecte. 

- Aplicació de forma organitzada de dues accions diferents  sobre un mateix.  

- Aplicació de forma organitzada de dues accions sobre una joguina / objecte.                                

- Aplicació de forma organitzada tres accions sobre un mateix, una joguina o un 

objecte. 

 
 fs4- Joc simbòlic fent ús d’un objecte  substitut. Per poder codificar la conducta en 

aquest codi,  l’objecte substitut ha d’estar incorporat en una dinàmica de joc simbòlic 

prou rica, amb un mínim de dues accions, amb o sense verbalitzacions. 

 

fs5- Joc simbòlic en què espontàniament el gest substitueix l’objecte. Per incloure l’ús 

del gest substitut en aquest codi, ha d’estar incorporat en una dinàmica de joc simbòlic 

amb un mínim de dues accions, amb o sense verbalitzacions. 

 

fs6- Joc simbòlic on s’aplica de forma organitzada més d’una acció sobre més d’un 

objecte. L’aplicació de dues accions sobre dues o més joguines. Pot ser amb objecte o 

gest substitut. 

 

fs7- La joguina esdevé activa i és protagonista de l’activitat. L’infant li pot manar, fer 

preguntes, donar-li objectes per a manipular-los.  
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fs8.- S’introdueixen en el joc simbòlic personatges habituals de la vida quotidiana, o de 

ficció.   
 
fs9- Assumeix rols de forma explícita i manifesta. 

 
fs101- Joc simbòlic narrat.  És la representació d’episodis lligats a la seva vida 

quotidiana, un mínim de 3 accions, a més d’un objecte / subjecte i utilitzant l’objecte o 

gest substitut. (Bondioli & Savio, 1998). 

 

fs102- Joc simbòlic narrat. És la representació d’episodis lligats a la seva vida 

quotidiana, un mínim de 3 accions, a més d’un objecte / subjecte. Amb assumpció de 

rols -pot incloure donar vida a la nina- (Bondioli & Savio, 1998). 

 

fs103- Joc simbòlic narrat. És la representació d’episodis lligats a la seva vida 

quotidiana, un mínim de 3 accions, a més d’un objecte / subjecte. Amb les dues 

anteriors, 6.10.1 i 6.10.2.  Albert (5) 1:13.45 // 1:15.45 (?) 

(Bondioli & Savio, 1998). 

 

 

VARIABLES  (11) 

FS01 = fs0 + fs01 

FS1 // FS2 // FS3 //  FS45 = fs4 + fs5    

FS6 // FS7 //  FS89 = fs8 + fs9              

FS101 // FS102 // FS103 

 


